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  توسعه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات با رویکرد تشکیل سازمان تیم محور
  

  4احسان مصطفوي -  3علی محمدي -2نرجس تدین -  1اعظم تدین
  

  چکیده
  

این تالطم ، تغییرات زیادي را به سازمانها تحمیل کرده است ؛ . تالطم شدید محیطی یکی از مشخصه هاي دهه اخیر به شمار می رود 
ونی استراتژي ها ،کوچک شدن شرکت ها ،نزدیک تر شدن سطوح سازمانی به یکدیگر ،مهندسی مجدد ، تاکید بیشتر بر کیفیت دگرگ

،انعطاف سازمانی ،تنوع و نوآوري در کاالها و خدمات ،به کار گیري تکنولوژي جدید و گسترش بازارها در سطح جهانی ،از جمله تحوالت 
را ،بویژه در سطح  نظام پیشنهاداتاین تحوالت ضرورت مدیریت مشارکتی و به کار گیري . ب می شوند روز مره و عادي سازمانها محسو

یکی از راهکار هاي توسعه و گسترش نظام پیشنهادات در سازمان تشکیل و تقویت سازمان هاي تیم محور .مدیریت افزونتر کرده است
در این مقاله . ف سازمان منجر به تصمیم گیري بهتر و حل آسان تر مسئله شدتا با گردآوري تفکرات افراد از بخش هاي مختل. می باشد

ضمن معرفی سازمان هاي تیم محور مدل هاي مختلف طراحی و پیاده سازي این ساز مانها بررسی گردید و در نهایت مدلی جهت طراحی 
  .و اجراي آن در سازمانها ارائه گردید

  
  

  تعهد، رهبري، تیمسازمان تیم محور، :  کلمات کلیدي
  
  
  
  
  
  

                                                   
 a.tadayon18762@gmail.com:ایمیل.عضو علمی دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت، تهران.دانشجوي دکتراي مدیریت .1

  

  .دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك.  2
  کارشناس علوم انتظامی.  3
  شرکت گاز استان فارس. کارشناس مکانیک.  4
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  مقدمه .1

که زمانی است اصلی ترین وجه توسعه . کند دانائی و فناوري نقش و جایگاه فزاینده اي در توسعه جوامع ایفاء می  در قرن بیست و یکم
باشند و براي بقا در امروره سازمانها با تغییرات عظیمی روبرو می  .و آن پذیرش تغییر دائمی در جامعه است باشد نمایانگر تحولی در جامعه

میان این تغییرات الزم است که کارکنان کاراتر شوند و از منابع استفاده بهینه تري انجام دهند و این مسئله ایجاب می کند که در اصول 
 و ظراتن ها، ایده از مشارکتی از مدیریت استفاده با نمایند می سعی ها سازمان. چگونگی کار کردن در هر کشوري  تجدید نظر گردد

حاکی از [2] و کولینال و همکاران [1] مجموعه مطالعات مختلف از جمله اطالعات افی نمایند استفاده خود امور در ادارة کارکنان ابتکارات
چرا که مشارکت کارکنان در امر .آن است که یکی از نظام هاي مدیریتی پویا که نقش مهمی در توسعه انسان دارد مدیریت مشارکتی است

  .م گیري موجب رشد و تعالی خود سازمان و همچنین سبب تقویت روحیه انگیزه، تعهد و رضایت شغلی کار مندان می شودتصمی
 اجراي روش ترین مهم پیشنهادات سیستم ها، میان آن از که شود می استفاده متفاوتی شهاي رو از مدیریت مشارکتی نظام اجراي براي . 

 در مسئولیت و احساس همکاري و تعاون روحیۀ اعتالي انگیزة با که این سیستم براساس است داريا تحوالت ایجاد و مدیریت مشارکتی
 این .دهند ارائه نارسائیها و رفع مشکالت براي را خود هاي ایده و نظرات ، توانند پیشنهادات افراد می کلیه ، است سازمان سرنوشت
 :سیستم

 .باشد می خود پذیرا تشکیالت در ، آنها سازمانی موقعیت به توجه یکسان وبدون طور به را سازنده اي ه اندیشه صاحبان :اوالً
 مادي تشویق براي الزم کند وامکانات نمی مخدوش ویا تضعیف وجه هیچ به را ومسئولیت مدیریت گیري تصمیم وقدرت اختیارات :ثانیاً

 بهتر دنیاي ساختن جهت در ها ن انسا خالقیت تا از ذاردگ می دسترس در را سازنده هاي اندیشه کردن قبال عرضه در افراد ومعنوي
 آن طریق که از است تکنیکی سیستم این . شود سپرده ، واندیشه ماتریس خرد به فرد یک جاي به امور واداره آید بعمل استفاده مطلوب

 تغییر فرهنگ راستاي در بهینه حلهاي راه و جدید سئواالت ایجاد و مسائل حل در انسانی اي سرمایه واندیشه ذهنی اي یافته به توان می
  .یافت دست مستمر سازمان وبهسازي

 
در بسیاري از شرکت ها ،بیشترین منابعی که کمتر از همه به خدمت گرفته می شود نیروي تفکر افرادي است که در قسمت ها و واحدهاي 

د از بخش هاي مختلف می تواند منجر به تصمیم گیري بهتر و گردآوري این افرا. مختلف سازمان ،کاري مرتبط به هم را انجام می دهند 
  . یک روش موفق در این زمینه استفاده از تیم ها و سازمانهاي تیم محور می باشد.حل آسان تر مسئله شود

  
  تعریف سازمان تیم محور. 2

اهداف تعریف می نماید و ویژگی هاي اصلی دیکشنري تجاري سازمان تیم محور را نوآوري در محیط کار با تکیه بر تیم براي رسیدن به 
سازمان تیم محور را اعتماد متقابل، توانمند سازي کارکنان در برنامه ریزي، سازماندهی و رسیدن به اهداف، سهیم بودن در مسئولیت، 

  .سهیم بودن در پاسخگویی در مقابل عملکرد و سهیم بودن در رهبري بیان می کند
محور را تحقق بخشیدن مزایاي عملیاتی کردن تیم ها تعریف کرده اند و کار کردن از طریق تیم ها را باعث  در تعریفی دیگر سازمان تیم

با . به عبارتی دیگر هر فرد می تواند از طریق تیم کار بیشتري نسبت به زمانی که تنها کار می کند انجام دهد .  ایجاد سینرژي می دانند
ان تیم محور تشکیل تیم و انجام کار بوسیله آن می باشد پس آشنایی با این مفاهیم ضروري می اریف عنصر اصلی سازمتع توجه به این

  .باشد
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  کار تیمی تیم و تعریف. 3

در .با نگاهی به فرهنگ لغت می بینیم که  تیم به گروهی از افراد  که براي رسیدن به یک هدف بر یکدیگر تاثیر می گذارند اطالق می شود
یک تیم از دو یا چند نفر تشکیل شده که هدف خاص و شناخته شده داشته و در صدد رسیدن به آن می باشند و هماهنگی تعریف جدیدتر 

  .فعالیت ،بین اعضاء تیم ها براي دستیابی به هدف ضروري است
دشان مسئولیت متقابل کریتنر تیم را گروههاي کوچک با مهارتهاي مکمل تعریف کرده که براي مقاصد عمومی ،اهداف و فرایندها ،خو

 [3] .هداري را دارندنگ
هوگل تیم ها را سیستم هاي اجتماعی متشکل از دو یا چند نفر تعریف کرده که در یک سازمان قرار دارند و اعضا خودشان و دیگر اعضا را 

را از دیگر گرو هاي سازمانی قسمت آخر این تعریف تیم ) کار تیمی( و براي یک کار مشترك همکاري می نمایند ) هویت( درك میکنند 
کار تیمی یا فرایند کاري مشترك یک وظیفه مشترك است که محدودیت . رسمی مانند بخش ها و قسمت ها در سازمان متمایز می کند

ن به آمریکا تیم و کار تیمی مفهوم جدیدي نیست، گروههاي فوق الذکر با ورود اولین مهاجرا. [4] هایی را در ارتباط با اعضا بوجود می آورد
زمانی مفهوم تیم فقط درورزش و سینما  به کار می رفت در دهه هاي اخیر کار تیمی مفهوم جدیدي در مشارکت یافته و . .شناسایی شد ند 

تیم ها عناصر ضروري در حل مسائل هستند و به تجارت، در حرکت و پیشرفت به سوي آینده . نتایج ارزشمندي از آن حاصل شده است 
هر قدر که پیچیده گی ها افزایش می یابند راه حل ها نیز پیچیده تر می شوند وکار فردي کارایی کمتري نسبت به کار . کنند کمک می 

در مواقعی که نیاز به ترکیبی از مهارتها ،تجربه ها و داوري ها است کار تیمی نسبت به کار فردي که از نظر نقش و پاسخگویی .گروهی دارد 
  . [5] ایج بهتري بر خوردار خواهد بودمحدود است ،از نت

  
 
  رهبري در تیم. 4

و همکاران برروي شخصیت رهبر و تاثیر آن بر کار تیمی تحقیق کردند و به این نتیجه رسیدند که عواملی چون خود آگاهی،  گرینبرگ
  . [6] سعه محصوالت جدید خواهد داشتن توسازگاري، برون گرایی، پایداري و صراحت لهجه رهبر تاثیر مثبتی بر کار تیمی و به تبع آ

  
  .[7] میلر وظایف مدیران  سنتی و مدیران تیم را به صورت زیر مورد طبقه بندي قرار داده است

  مدیران سنتی                                                                        مدیران تیم
  واگذاري فرایند پاسخگویی. 1                             اداره کار                               

 توسعه و تشویق فرایند هاي حل مساله   . 2تصمیم گیري در مورد مشکالت ثابت                         
 توسعه و تشویق افراد و تیم ها. 3استخدام و اخراج                                                  

 اطمینان از جریان اطالعات در تیم . 4نمره                                                       آگاهی از
 پاداش به بهبود مداوم. 5درك و کنترل اشتباه                                             
 خرد جمعیایجاد . 6دانستن پاسخ                                                      
 افتخار به انجام کار توسط تیم   . 7افتخار به انجام کار توسط افراد                                 

  
  تعهد تیم. 5

در یک مدل ترکیبی  تعهد را به سه .  [8] تعهد احساس مثبتی نسبت به سازمان است که به چگونگی درك از شغل و سازمان بستگی دارد
یک کارمند در سازمان باقی می ماند زیرا خواسته یا تمایل .هد پیوسته و تعهد هنجاري یا اصولی طبقه بندي کرده اند دسته تعهد موثر، تع

  )تعهد هنجاري(، تعهد مداوم یا پیوسته دارد ، یا احساس میکند مجبور است باقی بماند)تعهد موثر( اوست
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د تیم ها نیز از روش هاي مشابه توسعه هانتظار می رود تع.توضیح داده شودتعهد سازمانی موثر و مداوم به وسیله این مفهوم می تواند 
کارمندانی که در تیم ها کار می کنند تجربیات مثبتی را درون تیم هاي خود بدست می آورند و اهداف و ارزش هاي دیگر تیم ها را .یابد

  .[9] ارکت داشته باشند و تمایل دارند در تیم باقی بمانند و در اهداف تیم مش.شناسایی می کنند
   

  ایجاد سازمان تیم محورمهارتهاي ضروري براي . 7
  :هال مهارتهاي ضروري براي کار تیمی موثر را به شرح زیر می داند 

  .اهمیت دادن به عقاید و دیدگاههاي دیگران به طوري که با رضایت آنهابتوان عقاید ودیدگاههاي آنها را تغییر داد :همکاري .1
  .عقاید شخصی خود را با اطمینان بیان کردن ):هامتش(جرأت.2
  .پذیرفتن و مشارکت در مسئولیت ها و تشریک مساعی در تصمیم گیري و برنامه ریزي :مسئولیت. 3
  .مشارکت موثر در اطالعات مهم و مبادله عقاید: ارتباطات . 4
  توانایی انجام کار به صورت مستقل: استقالل . 5
  .[10]  سازمان از طریق وظایف گروهی و مأموریتهاکارآمدي : هماهنگی . 6

.  
 گام هاي الزم براي رسیدن به سازمانهاي تیم محور .8

کار تیمی مهارتی نیست که بتوان آن را یکدفعه «:ژاپن، در ارتباط با کار تیمی گفته است  "توکوبا"استاد دانشگاه "اشوجی شیب"پروفسور 
کار تیمی همانند اتصال دو شاخه ماشین لباسشویی با پریز برق نیست که سبب روشن شدن «وي در تشبیه کار تیمی می گوید» آموخت

همان گونه که باغبان ابتدا تخم گل را می کارد ،سپس از آن مواظبت کرده و آبیاري می کند تا آن می شود بلکه مشابه پرورش گل است ،
  ».گیاه رشد کند و شکوفه دهد ،کار تیمی نیز مستلزم پرورش افراد است

شود و بلوغش  در نیمه شب شروع می ،توسعه نیافته که با تیم  در نظر می گیردمراحل توسعه تیم را به صورت یک صفحه ساعت وود کوك 
 .[11] کامل می شود 24با رسیدن به ساعت 
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تیم بالغ  تیم توسعھ نیافتھ 

تیم مستحكم  تیم آزمایشي 

نیمه شب                                                                                            

 

           آزمایش         با احساسات برخورد نمی شود                               
    تحکیم         محل کار فقط براي کار است                                      

انعطاف           ایجاد یک خط غالب                                                  
رهبري مناسب          گوش دادن ضعیف                                                   
ماکزیمم استفاده از انرژي        سرپوش گذاشتن بر ضعف ها                                     

افراد به نیازهاي خودشان می رسند              اهداف غیر روشن                                          
توسعه اولویت                بوروکراسی                                                 
رهبران وظیفه تصمیم گیري دارند     
 
 
 

  
 آزمایش کردن،به اضافه کارهاي منظم                                                     آزمایش کردن        

 روشهاي کار پذیرفته شده                               بحث درباره مسائل پرمخاطره           
    ایجاد قوانینی اساسی( زمینه اي )                  انتخابات وسیع مورد بررسی قرار می گیرد                              

احساسات افراد برجسته می شود 
گوش دادن افزایش می یابد  

  

                                  

                                                                                                 

 نیمه روز
 

  . ساعت توسعه تیم - 1شکل شماره
  

که این مدل ) 7شکل شماره . (یک مدل شش مرحله اي را براي کارهاي تیم محور در سازمانها طراحی نموده است 1995روبرت در سال 
  :شامل مراحل زیر می باشد

در این مرحله درك ارزش ها و مزیت هاي سازمان تیم محور و شناسایی ساختار : نگري سازمانتصمیم گیري براي کار تیم محور و باز
  موجود و فرهنگ سازمانی و توسعه برنامه براي انجام کار تیم محور مد نظر می باشد

انند آموزش،سیستم این مرحله نیازمند بررسی سیستم هاي حمایتی مربوط به کار تیم محور م: بازنگري و طراحی سیستم هاي حمایتی
 .پاداش، ارتباطات، ارتباط درون تیمی و برنامه ریزي براي توسعه کار تیم محور  می باشد

در این مرحله ایجاد معیار هایی براي رهبر تیم و انتخاب اعضا تیم و اجراي فرایند انتخاب و استخدام مناسب مد : انتخاب رهبر تیم و آموزش
 .هم یکی از مهم ترین مسائل می باشد زیرا رهبران تیم نیازمند مهارتهاي ضروري در این زمینه می باشندآموزش رهبري تیم . نظر می باشد

 .این مرحله به درك و ایجاد فرایند توسعه تیم، روشن کردن اهداف و  نقش ها، فرایند ارتباطات و تصمیم گیري می پردازد: توسعه تیم
له باید معیار هایی براي ارزیابی عملکرد تیم تعیین و تغییرات الزم براي بهبود عملکرد آنها در این مرح: بازنگري و تقویت اثر بخشی تیم

 .شناسایی گردد
آخرین مرحله شامل ارزیابی مشارکت کار هاي تیم محور در اثر بخشی سازمان و ایجاد تغییرات ضروري براي : ارزیابی کار تیم محور

  .[12] محور می باشداطمینان از ادامه و بهینه سازي کار تیم 
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 6گام 

تصمیم گیري براي کارتیم محور و 
 بازنگري سازمان

بازنگري و طراحی سیستم هاي 
 حمایتی

انتخاب رهبر تیم و 
 توسعه تیم آموزش

 ارزیابی کار تیم محور

بازنگري و تقویت اثر بخشی 
 تیم

  
  مدل شش مرحله اي کار تیم محور - 2شکل شماره 

  
  .[13] به شرح شکل زیر براي طراحی سازمانهاي تیم محور پیشنهاد داده است  مرحله اي را 4مهر من یک توالی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محیط

ستراتژي سازمانا  

 ماموریت

  کاري.شناسایی تیم هاي1
 ماهیت وظیفه

.تعیین تیم هاي چند گانه2  
 تلفیق نیازها و پیوند آنها

.  نقش ها و ساختار هاي 3
 مدیریتی خاص

.  توسعه فریند تعاملی4  

  
  مراحل طراحی سازمانهاي تیم محور -3شکل شماره

  :مرحله می باشد  7توسعه سازمانهاي تیم محور پیشنهاد داده اند این مدل شامل فرستر و درکسلر یک مدل اجرایی را به شرح زیر براي 
  ایجاد قسمت هاي مستقیمی در سازمان و هماهنگ کردن آنها با یکدیگر: شکل گیري

 ایجاد قابلیت اطمینان مداوم بین قسمت ها: قابلیت اطمینان
 انی و فرایند پاسخگوییهدف قرار دادن و هدایت کردن به سمت اهداف سازم: تمرکز کردن

 مالکیت و درگیري در کار سازمانی و مسائل قدرت و کنترل: مالکیت
 دست یافتن به یکنواختی و هماهنگی در عملیات سازمانی: هماهنگی 

 تاثیر گذاشتن ایجاد این سازمان بر خود و دیگر مشتریان: برخورد
  .هداري می کند و توانایی یادگیري و انطباق پذیري را به او می دهدنیرویی که سازمان را در زمان طوالنی آغاز و نگ: سر زندگی
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  .مدل سازمان تیم محور -4شکل شماره 
  

  .[14] مراحل اولیه این مدل جهت یکی کردن افکار و مابقی مراحل جهت وحدت عمل میباشد
پیشنهاد میکند و خود اذعان می دارد که این تنها راه براي انجام مرحله اي را براي فرایند اجراي کار تیمی  12میلر یک نقشه گام به گام 

مرحله اول براي تیم هاي رهبري و مابقی براي همه تیم هاي  4آن نمی باشد اما نقطعه شروع خوبی براي توسعه این فرایند می باشد، که 
  .[7] تجاري با عملکرد باال می باشد

 
 
 
شناسایی اھداف  

 استراتژیک

شناسایی تیم هاي 
 تجاري با عملکرد باال

تجزیه و تحلیل 
انعکاس تشخیص ها و  حل مشکل و بهبود جریان کار

 تجدید نظر

شناسایی نیازمندي هاي 
 مشتري

شناسایی 
جریان( فروشنده،داده،فرایند

 ،ستاده،مشتري) 

 تعیین اصول تیم
 

واگذاري مالکیت به 
 تیم ها

تعیین آموزش و 
 فرایند ھای مدیریت

تعیین تیم ھای 
 ھدایت کننده

شناسایی اختالفهاي کلیدي در 
( کیفیت،بهره وري، سرعت، 

   هزینه) 
  حورسازمان تیم ممراحل اجراي  - 5شکل شماره 

  
  
  
  
  
  

 سرزندگی

 برخورد
 

 هماهنگی

 مالکیت

تمرکز 
 کردن

 

قابلیت 
ناناطمی  

 شکل گیري

 مدل سازمان تیم محور
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با توجه به مدل هاي ذکر شده و بررسی مشترکات این مدل ها  و تلخیص آنها  الگوي زیر  جهت اجرایی کردن سازمان تیم محور و به تبع 
  . می گرددآن استفاده از مزایاي بی شمار آن از جمله مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادات ارائه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سازمان تیم محورمراحل اجراي  -6شکل شماره 
  
  
  
  نتیجه گیري .9

مدیرانی که امروز روي چالش ها کار می کنند و خود و نهاده هاي خود را براي رویارویی با چالش ها ي جدید آماده «:پیتز دراکر می گوید 
  .بران کنند می کنند ،رهبران آینده بوده در غیر این صورت عقب خواهند افتاد و هرگز نخواهند توانست این عقب ماندگی را ج

کاهش بهره وري ،کاهش کیفیت محصوالت و خدمات ،افزایش نارضایتی کار کنان ،افزایش : تیم ها براي پاسخ دادن به چالش هایی نظیر
امروزه ،شرکت ها و سازمانهایی که به موفقیت می اندیشند ،نه تنها در . ایجاد می شوند..... غیبت کار کنان ،افزایش جابجایی کار کنان و 

 .نیز تالش می کنند)فرهنگ کار تیمی( بخش هاي مختلف خود کار تیمی را به عنوان یک شیوه سازماندهی یه کار می برند بلکه براي ایجاد
عطف نظر شده است در اینجا به تیم و تشریک ) سازمان تیم محور(در پژوهش حاضر در واقع چیزي فراتر از توجه صرف به یک تشکیالت 

اما براي اجراي موفقیت آمیز کار تیمی در سازمانها  .ت یک امر ضروري که الزمه پیشرفت می باشد توجه شده استمساعی جمعی به صور
بایستی ابتدا زمینه ها و مقدمات آن فراهم گردد که ایجاد فرهنگ سازمانی متناسب با کار تیمی و ایجاد جو اعتماد همراه با تعهد در 

همچنین انتخاب افراد با ویژگیهاي شخصیتی سازگار با کار تیمی و سبک رهبري متناسب با آن . شندسازمان از پیش زمینه هاي مهم می با
اما با در نظر گرفتن این موارد نبایستی از این نکته غافل بود که کار تیمی و .نیز از ضروریات اجتناب ناپذیر سازمانهاي تیم محور می باشد

بلکه نیازمند فرایندي است که با در نظر گرفتن اهداف و ماموریت هاي سازمان  ، نمی گردد حاصلدر کوتاه مدت ایجاد سازمان تیم محور 
که در این مقاله سعی شد از طریق معرفی مدل هاي مختلف، گام هاي ضروري براي ایجاد سازمان .بایستی گام به گام حرکت کرد 

و مقدمات الزم جهت مدیریت مشارکتی و مشارکت هر چه  تا با اجرایی شدن این نوع سازمان بتوان زمینه تیم محور بیان شود
  .بیشتر کار کنان در سازمان فراهم گردد

  
  
  
  

 سازمان
 تیم محور

ارزیابی و بازخورد. 6  

تشکیل تیم ها و اجرایی شدن . 5
 سازمان تیم محور

حمایت رهبري و مدیران عالی سازمان. 4 تمرکز رو ي کار و دادن آموزش هاي . 3 
 الزم

تحلیل محیط داخلی سازمان و  2
محور بازنگري جهت ساختار تیم  

اسایی اهداف و ماموریت نش.1
 سازمان
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